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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová: matematické vzorce, matematické úlohy, odborná prax, vzdelávacie materiály.  

 

Témou stretnutia klubu bola identifikácia problémov pri riešení úloh s matematickými vzťahmi za 

použitia matematických vzorcov a aplikovanie riešenia problémových úloh so vzorcami v odbornej 

praxi. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
 

 analýza obsahu učiva v tematických celkoch v odborných predmetoch  

 návrhy riešení problémových úloh so vzorcami  

 diskusia k návrhom úloh a k vypracovaným vzdelávacím materiálom 

 

Členovia klubu sa na stretnutí venovali špeciálne problematike vedomostí, použitia a aplikovania 

matematických vzorcov do výrazov. Znalosti z týchto tém sú dôležitým vstupným momentom pre 

osvojovanie si nielen mnohých ďalších matematických tém, ale aj pre nadobúdanie vedomostí z 

fyziky ale aj odborných strojárskych a elektrotechnických predmetov. Veľký problém u žiakov 

predstavuje vyjadrenie neznámej zo vzorca, nevedia vyjadriť hodnoty predpísané výrobcom 

jednotlivých komponentov v strojárskej praxi. Majú problém si pod parametrami výrobcu predstaviť 

číselné hodnoty. Preto je výhodné využívať pri výpočtoch dosadenie číselnej hodnoty vstupnej, 

prípadne výstupnej veličiny do vzorca. No niektorí žiaci majú problém  následne upraviť aj túto 

rovnicu,  vypočítať neznámu hodnotu zvládajú len žiaci dosahujúce dobré výsledky z predmetu 

matematika.  

Členovia klubu sa zhodli, že pre nedostatočnú časovú dotáciu matematiky na stredných školách musia 

využívať názornosť úpravy vzorcov pomocou konkrétnych číselných hodnôt, ktoré udáva výrobca 
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a zainteresovať žiakov do názornej ukážky fungovania a aplikovania matematických vzorcov 

a výpočtov do technickej praxe.  

13. Závery a odporúčania: 
 

Členovia klubu zhodnotili dôležitosť použitia a aplikovania matematických vzorcov pre 

dosadzovanie číselných hodnôt a parametrov udávaných výrobcom pri riešení aplikačných úloh v 

praxi. V rámci zlepšenia úrovne vedomostí žiakov v týchto oblastiach si navzájom vymenili svoje 

skúsenosti a navrhli typy úloh vhodných na zaradenie do vyučovacieho procesu. 
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Príloha správy o činnosti pedagogického klubu              

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1.2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Stredná odborná škola  technická,  Kozmálovská cesta  9,  

Tlmače  

Názov projektu:  Terminus technicus v praxi  

Kód ITMS projektu :  312011AGV9  

Názov pedagogického k lubu:  Klub  uč iteľov e lektrotechnických predmetov  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 

Dátum konania stretnutia:   11.01.2022 

Trvanie stretnutia:       od 13:50 hod do 16:50 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Pavol Zajac  SOŠ technická Tlmače 

2 Ing. Ján Kunik  SOŠ technická Tlmače 

3 Ing. Milan Ďurč  SOŠ technická Tlmače 

 

 

 


